رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ:
 ۲.۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۹
اﯾﺮاﻧﺴﻞ  ۵ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ  5Gﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺑﯿﺶ
از  ۲.۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﮐﻮردی ﺗﺎزه را در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺤﻞ »ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺮان«
از ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آن ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺘﺎح دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻮدﯾﻢ .در آن زﻣﺎن ﺗﺴﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ روی

اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ را  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد؛ ﺣﺎﻻ اﻣﺎ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از
ﺳﺮﻋﺖ  ۲.۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ »ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽآرﻧﺪ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه در
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ،از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  ۲.۵۴ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺧﺒﺮ

داد .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺮﻋﺖ آﭘﻠﻮد در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ  ۵۴.۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﭘﯿﻨﮓ
ﻫﻢ  ۶ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ آﭘﻠﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻠﯽ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺣﺪود  ۳۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﯿﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﻋﺪد  ۶ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزه ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ داده از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۹۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ارﺗﻘﺎی آن ﺗﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دو ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای  5Gﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮد از ﻧﻮع  Indoorﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ در »در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﺖﻣﺪرس« ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .ﻋﺒﺎﺳﯽآرﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ راهاﻧﺪازی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

